
Miquel Àngel Vallès i Blistin, nascut a Barcelona l’any 1970. Viu a Barcelona, casat, amb una filla i un fill. 
 
Va estudiar al Lycée Français de Barcelona (des del 1973 fins al 1988 - Baccalauréat A2). Al 1982, 
s’introdueix en el món de la informàtica (EINEA). First Certificate (1990) i Proficiency (1994) de la 
Universitat de Cambridge.  És llicenciat en Dret per la UB (1988-93). Títol de Dret Civil Català de la Càtedra 
Duran i Bas (1995). Curs de Dret de les Tecnologies de la Informació (ESADE, 1999). Seminari “Compromís 
ètic i lluita contra la corrupció: la Catalunya del segle XXI” (Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la 
UB i Oficina Antifrau de Catalunya, 2012). 
 
És Advocat en exercici des de 1994, col·legiat 20.424 del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb 
dedicació professional exclusiva i despatx propi. Ha desenvolupat la seva carrera en els àmbits del dret 
processal, del dret civil, del dret mercantil i de les organitzacions privades (Estatuts, secretaria i 
compliment normatiu) i dels drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual (litigi civil i penal, 
negociació contractual i assessorament jurídic) i de la cultura (mecenatge, suport públic i mercats 
tradicionals i digitals). Porta diferents entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, autors, músics, 
escriptors, fotògrafs, pintors, i institucions, empreses i entitats no lucratives del sector cultural i de la 
creació. Es també consultor en compliment normatiu i bon govern públic i privat (SafeGov). 
 
Participa habitualment en seminaris i grups de recerca (Dret d’Internet - 2017SGR1711) i està subscrit a 
nombroses revistes i newsletters de think tanks i institucions europees. 
 
Es membre de: 
- la Comissió de Normativa del Consell de l’Advocacia de Catalunya (CICAC) i del Col·legi de l'Advocacia de 
Barcelona (ICAB), 
- la Comissió de Transformació Digital DIGICAB de l’ICAB, 
- les Seccions, entre altres, de Drets de Propietat Intel·lectual i Imatge, de Dret Internacional i de la Unió 
Europea, de Drets de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i de Compliance de l’ICAB,  
- la Societat Catalana d'Estudis Jurídics (filial de l'Institut d’Estudis Catalans),  
- d'ALADDA-ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale), 
- de DENAE (Derecho del Entretenimiento Asociación E), 
- de la Internet Society (global i capítol català). 
 
Es Secretari i patró de la Fundació ACSAR (asil i refugi, immigració i diversitat) i de la Fundació La Roda 
(oferta de lleure infantil i juvenil, dinamització cultural als barris, inclusió social i extensió del lleure en 
català). 
 
Va assessorar en la creació i arrencada de dos col·legis professionals (2013-2014) i participa a la Taula 
Lletrada (juristes) de l’Associació Intercol·legial de Catalunya, que aplega els col·legis professionals de 
Catalunya. 
 
Va ser Secretari de la Secció de Drets d'Autor i Propietat Intel·lectual del Col·legi d'Advocats de Barcelona 
(1997-2001), membre de la Junta Electoral Provincial de Barcelona (2003), membre de l'Observatori de 
Dret Privat de Catalunya, membre del Consell de Participació del Memorial Democràtic, membre del grup 
d’experts en Justícia del Pla Nacional de Valors, membre del Secretariat del Consell de la Joventut de 
Barcelona (en representació de la FNEC, 1990-94), membre del Secretariat del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya (en representació del CJB i de la JNC, 1992-96) i membre de la Junta de la Facultat 
de Dret i del Consell de la Divisió II de la UB (1991), en representació dels estudiants. 
 
Des del 1989, ha participat en organitzacions polítiques assumint responsabilitats territorials, sectorials 
(Justícia i Cultura) i nacionals (directives i relacionades amb la governança i el compliment normatiu) i de 
redacció i debat de documents organitzatius, ideològics i programàtics.  
 
Ha assessorat diversos parlamentaris en matèria de Propietat Intel·lectual, Cultura, Governança, 
Participació ciutadana, Associacions i Fundacions, Emprenedoria, TIC, Fiscalitat, Mecenatge, Justícia i 
Polítiques normatives.  
 



Participa habitualment en grups de treball i de reflexió, jornades i debats diversos, entre els quals 
destacaríem les III Reflexions Crítiques. Canvis de Paradigma: Reptes i oportunitats de la Cultura 
(Barcelona, juliol 2011),  el Forum Avignon @Bordeaux (Bordeus, març-abril 2016) i La Cultura que ve 
(Barcelona, març 2017).  
 
Participa al llibre col·lectiu 'El canvi cultural a Catalunya. Retrat d'una generació' (Ed. Pòrtic), coordinat 
per Jordi Cabré (2015) . 
 
Es el Coordinador del Grup de Propietat Intel·lectual del Departament de Cultura la Generalitat de 
Catalunya, presentat a la jornada “Propietat Intel·lectual: Reptes Digitals” (gener 2015). 
 
Autor de l’«Informe de Síntesi i propostes en matèria de mecenatge» i de la «Proposta de Llei de 
Mecenatge de Catalunya», pel Departament de Cultura de la Generalitat (juliol de 2015). 
  
Ponent a la «Jornada TTIP i Cultura. Riscos i oportunitats de l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió per 
al sector cultural» (Barcelona, novembre 2015), organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Compareix i exposa com a expert convidat la seva visió sobre la propietat intel·lectual a la Comisión de 
Cultura del Senado en la sessió del 9 d’abril de 2018.   
 
Actualment, des de l’abril de 2016, és membre del grup promotor per una millora del mecenatge, amb la 
Fundació Catalunya Cultura, i coredactor de les "Bases per una llei d’incentius fiscals per la participació de 
la societat civil en activitats d’interès general", que pretén aplegar la societat civil per obtenir un consens 
polític que permeti una transformació substancial del règim legal i del suport del mecenatge. 
 
Promotor i coponent, com a membre del Comitè de redacció, de la “Carta de Barcelona pels drets de la 
ciutadania en l’era digital”, impulsada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (2018-19).  
 
Membre del grup impulsor i coponent de la “Carta catalana per als Drets i les Responsabilitats Digitals”, 
promoguda per la Direcció General de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública del Govern de la Generalitat de Catalunya (2018-19. 
 
Està inscrit en el Registre de Transparència conjunt de la Comissió i del Parlament europeus núm. 
49149349131-64 (-), en el Registre de Grups d'interès del Parlament de Catalunya núm. 17066 i en el 
Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic núm. 1535. 
 
A Twitter, segueix, interactua i relata l'actualitat i tendències en emprenedoria, tic, innovació, cultura, 
propietat intel·lectual, mecenatge, bon govern, processos regulatoris, compliment normatiu, justícia i 
drets humans amb els comptes @mqlnglvalles, @innovatori_eu i @SafeGov. 
 
Barcelona, a 3 de juliol de 2019 
 
 
Miquel Àngel Vallès i Blistin 
Advocat, col 20424 ICAB 
Mòbil +34651999740 
Email miquelangelvalles@gmail.com 
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